
 
 

Formação em Fisioterapia em Uropediatria e Coloproctologia: da 

Evidência Científica à Prática Clínica – Turma 4 

Coordenadoras:  

Profª Drª Patrícia Lordêlo 

Profª Drª Alcina Teles 

 

Carga horária:  

60 horas/aula 

 

Cronograma 

A Aula Magna acontecerá no dia 03 de agosto de 2021 e a última aula ao vivo acontecerá no 

dia 19 de outubro de 2021. 

 

Explicação 

A semana deste módulo se inicia na terça-feira. A primeira aula será no dia 02 de agosto, às 
19:00, online, ao vivo. Após essa aula, você deverá começar a acessar as aulas gravadas 
destinadas a essa semana, que ficarão disponíveis até uma semana após o final do curso. Na 
terça-feira seguinte (10/08/21), haverá a discussão referente à semana que passou e a 
organização da semana que se inicia, com novas aulas gravadas destinadas ao tema que serão 
liberadas para serem assistidas.  

 

Informações gerais: 

- As aulas gravadas da semana poderão ser assistidas nos dias e horários de sua conveniência, 
mas antes do dia da discussão ao vivo, que seguirá nos mesmos temas. Todas as aulas 
gravadas do curso já ficam disponíveis desde o primeiro dia de aula, mas sugerimos 
fortemente que sigam a ordem de apresentação dos módulos, porque há uma linha de 
raciocínio sendo desenvolvida. Note que há limite no número de vezes que pode assistir a cada 
vídeo-aula (05). 

- As aulas online ao vivo acontecerão às terças-feiras, das 19:00 às 21:00, não sendo 
disponibilizadas posteriormente. Por isso é fundamental que o aluno tenha disponibilidade nos 
dias e horários das aulas ao vivo. 

- A experiência prática corresponderá a 10% da carga horária do curso e acontecerá no IPL (em 

Salvador), podendo ser agendada em até 12 meses após a finalização do curso. 

- Este curso será composto por 9 módulos, com duração de uma semana cada. 



 
- O material complementar às aulas estará disponível na sua página de estudante, dentro do 

curso. Os slides das aulas não são disponibilizados e isso não é negociável, assim como 

qualquer módulo. 

- As aulas dos professores estrangeiros, de língua não portuguesa, terão legenda em 

português. 

- Para alunos de língua espanhola, as aulas têm legenda automática (não revisada, então sem 

garantia da qualidade), que pode ajudar na compreensão das aulas em português. 

 

Conteúdo programático 

Aulas gravadas 

Módulo 1 - Aspectos Introdutórios da Função Urinária e Evacuatória na Infância 

- Aula de Bases de dados e interpretação crítica do artigo científico 

- Aspectos anatômicos do assoalho pélvico, do trato urinário e do trato digestório 

- Neurofisiologia da micção 

- Controle miccional e treino ao toalete: como e quando realizar? 

- Neurofisiologia da evacuação e controle evacuatório, treino ao toalete: como e quando 

realizar? 

- Contribuições da psicologia sobre a importância da autonomia infantil 

 

Módulo 2 - Instrumentalização e Introdução às Alterações Miccionais na Infância 

- CIF nas Disfunções Miccionais e Coloproctológicas na infância 

- Estudo aprofundado do diário miccional diurno e noturno e diário evacuatório 

- Explorando os questionários de avaliação 

- Enurese noturna: definição, classificação, fisiopatologia 

- Enurese noturna: avaliação e tratamento 

- Aspectos psicoemocionais da criança com enurese e da família 

 

Módulo 3 - Disfunções do Trato Urinário Inferior 

- Introdução às Disfunções do Trato Urinário Inferior, nomenclatura ICCS, classificação e 

etiologia das DTUI 

- Abordagem médica: avaliação e tratamento medicamentoso 

- Exames de imagem complementares 

- Avaliação miccional funcional - urofluxometria com eletromiografia 

- Avaliação fisioterapêutica e diferenciação das DTUI - diagnóstico funcional 



 
 

Módulo 4 - Tratamento Fisioterapêutico das Disfunções do Trato Urinário Inferior 

- Tratamento comportamental e Uroterapia nas DTUI  

- Disfunções do enchimento vesical: tratamento fisioterapêutico 

- Disfunções do esvaziamento vesical: tratamento fisioterapêutico 

- Ação da fisioterapia em Ambiente Escolar 

 

Módulo 5 - Disfunções Coloproctológicas na Infância 

- Constipação Funcional: exames complementares - Radiografia e US 

- Constipação Funcional: avaliação e diagnóstico fisioterapêuticos 

- Constipação Funcional: tratamento fisioterapêutico 

- Diferenciação da doença intestinal inflamatória (Incontinência fecal) 

- Doença intestinal inflamatória (Incontinência fecal): tratamento fisioterapêutico 

- Osteopatia em Uropediatria e Coloproctologia 

 

Módulo 6 - Disfunções do Trato Urinário Inferior de Origem Neurogênica 

- Disfunções do trato urinário inferior de origem neurogênica: aspectos gerais 

- Estudo Urodinâmico na Interpretação do Fisioterapeuta 

- Exames de Imagem 

- Disfunções do trato urinário inferior de origem neurogênica: da avaliação ao tratamento 

fisioterapêutico 

- Cirurgias de ampliação vesical e o pós-operatório 

 

Módulo 7 - Disfunções Coloproctológicas de Origem Neurogênica 

- Disfunções coloproctológicas de origem neurogênica: abordagem médica 

- Exames complementares para diagnóstico diferencial 

- Disfunções coloproctológicas de origem neurogênica: avaliação e tratamento fisioterapêutico 

 

Módulo 8 - Fisioterapia nas Alterações Anatomoneurológicas 

- Síndrome da indiferenciação sexual: etiologia, classificação e tratamento clínico e cirúrgico 

- Aspectos da abordagem médica e cirúrgica na reconstrução anorretal 

- Atuação da Fisioterapia na Imperfuração Anal 

- Fisioterapia na Válvula de Uretra Posterior 

- Síndrome de Prune Belly: etiologia, classificação e tratamento clínico e cirúrgico 



 
 

Módulo 9 - Relação das Disfunções Pélvicas na Infância com a Fase Adulta e Tópicos Especiais 

- Relação da incontinência urinária, das disfunções anatomo-funcionais e da constipação 

funcional na infância com as disfunções do assoalho pélvico na fase adulta 

 - Relação da enurese na infância com disfunções pélvicas na vida adulta 

- Fisioterapia no paciente especial (Down, Autismo, TDHA) 

- Corpo, desejo e identidade na saúde da população LGBTQIA+ 

 

Módulo 10 – Gestão em Saúde Pélvica 

- Como alavancar sua carreira em Fisioterapia na Saúde da Mulher 

- Códigos em Fisioterapia Pélvica para planos de saúde 

- Aspectos da Vigilância Sanitária nos serviços de Fisioterapia Pélvica 

- Impostos devidos para fisioterapeutas 

 

Corpo Docente: 

Drª Alcina Teles - RS 

Dr Antônio Macedo - SP 

Drª Ana Aparecida Braga - BA 

Drª Beth Shelly – EUA 

Drª Bianca Abdalla – ES 

Drª Cacilda Sá – MG 

Drª Carla Labonia - SP 

Drª Carla Torrieri – RJ 

Drª Claudia Fratta - SP 

Drª Cristina Brasil – BA 

Drª Eliane Garcez - RJ 

Dr Joaquim Coutinho - Portugal 

Drª Jordana Fernandes – RS 

Dr Jorge Vieira - BA 

Drª Liliana Fajardo – MG 

Dr Mateus Brito – PE 

Drª Mariana Lavigne - BA 

Drª Mayara Vieira – SC 

Drª Nicely Bittencourt – PR 

Drª Patrícia Lordêlo - BA 



 

*Pode haver mudanças no corpo docente, com entrada e/ou saída de professores. 

 

Regras gerais 

-O aluno precisará cumprir ao menos 75% da carga horária do curso para obtenção do 

certificado. 

- Os slides das aulas não são disponibilizados, assim como qualquer módulo. O material 

complementar disponibilizado são artigos científicos e guidelines internacionais. 

- Quem não puder realizar a experiência prática: 

a) poderá obter ainda assim o certificado, já que ela contempla apenas 10% da carga horária. 

b) não terá abatimento no valor do curso. 

- O acesso, tanto às aulas gravadas quanto às aulas ao vivo, acontecerá pelo site 

www.patricialordelo.com. É só fazer seu login, ir em "área do aluno", clicar em "meus cursos", 

clicar na foto do curso e entrar na sala virtual. 

- Ainda pode haver modificações nas datas de início e fim dos cursos. 

 

Estamos preparando tudo com muito carinho e esmero para você! 

Abraços, 

Patrícia Lordêlo, Alcina Teles e equipe do IPL Online 

 


